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Pozměňovací návrh  1 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen  

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situace na Maledivách 

Společný návrh usnesení 

Bod 10 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. ostře kritizuje skutečnost, že za 

praktikování nemuslimských vyznání lze 

na Maledivách ukládat velmi přísné 

tresty; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

zákon o náboženské jednotě je využíván k 

omezování svobody projevu na 

Maledivách;  

10.  vyzývá vládu Malediv, aby 

dodržovala a plně podporovala právo 

protestovat, svobodu projevu, včetně 

přístupu k sociálním sítím, svobodu 

sdružování a shromažďování, svobodu 

svědomí a svobodu náboženského vyznání 

a přesvědčení, a to bez ohledu na 

většinové náboženství; vyjadřuje 

znepokojení nad tím, že zákon o 

náboženské jednotě je využíván k 

omezování svobody projevu na 

Maledivách;  

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen  

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Situace na Maledivách 

Společný návrh usnesení 

Bod 13 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vyzývá EU, aby plně využila 

veškeré nástroje, které má k dispozici, k 

prosazování dodržování lidských práv a 

demokratických zásad na Maledivách, 

včetně možnosti pozastavit finanční pomoc 

EU zemi do doby, kdy bude země znovu 

právním státem a bude se řídit 

demokratickými principy; vyzývá Radu, 

aby zavedla cílená opatření a sankce proti 

těm, kdo v zemi porušují lidská práva, a 

aby zmrazila majetek v zahraničí a uložila 

zákazy cestování do EU některým členům 

maledivské vlády a jejich hlavním 

podporovatelům v maledivské komunitě 

obchodníků a podnikatelů;  

13.  vyzývá EU, aby plně využila 

veškeré nástroje, které má k dispozici, k 

prosazování dodržování lidských práv a 

demokratických zásad na Maledivách, 

včetně možnosti pozastavit finanční pomoc 

EU zemi, s výjimkou pomoci, z níž má 

přímý prospěch obyvatelstvo, a to do doby, 

kdy bude země znovu právním státem a 

bude se řídit demokratickými principy; 

vyzývá Radu, aby zavedla cílená opatření a 

sankce proti těm, kdo v zemi porušují 

lidská práva, a aby zmrazila majetek v 

zahraničí a uložila zákazy cestování do EU 

některým členům maledivské vlády a jejich 

hlavním podporovatelům v maledivské 

komunitě obchodníků a podnikatelů;  

Or. en 

 

 


